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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata
Aos cinco dias do mês de maio de 2021, às 9h30min, reuniram-se extraordinariamente os membros do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Alto Jequitinhonha, por meio de videoconferência
utilizando a plataforma Google Meet (link https://meet.google.com/gvz-iyrm-xur) e com transmissão ao vivo pelo You Tube. Participaram os seguintes conselheiros entre titulares e suplentes: Osvaldo Neves Machado
Júnior da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, Débora Mendes Guedes do Instituto Estadual de Florestas – IEF, Elbert Figueira Araújo Santos da Agência Reguladora de
Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG, Patrícia Antônia de Brito da Secretaria de Estado de Saúde – SES, Wesley Mota França do Instituto Mineiro de
Gestão das Águas – IGAM, William César Ireno da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG, Jurandir Rodrigues César Filho da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG, José Renato Souto da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais – PMMG, Hilton Barroso Oliveira Filho da Prefeitura Municipal de Botumirim, João Francisco de Pinho da Prefeitura Municipal de Grão Mogol, Cristiano Duarte Caetano da Sul Americana de
Metais S.A, Laila Tupinambá Mota da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, Sinuê Guimarães Issa Feitosa da Gransena Exportação e Comércio Ltda, Dieysson Alkmim Oliveira do Departamento
Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS, Ícaro José Lopes Fernandes da Norflor Empreendimentos Agrícolas Ltda, Jane Oliveira Lima da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, Ari Fabiano
Queiroga da Associação Comunitária de Cordeiros; participaram os servidores do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM: Maria de Lourdes Amaral Nascimento, Robson Rodrigues dos Santos e Vanilda
Dalminda dos Santos Moreira e Rosângela dos Santos. Item 1 - A reunião foi aberta pelo presidente do comitê, William César Ireno - PCMG que cumprimentou e agradeceu a presença de todos e procedeu a chamada
para conferência de quórum; Item 2 - O presidente informou que a minuta da ata da reunião anterior, de 19/11/2020, foi enviada antecipadamente para todos os conselheiros para leitura e apreciação, perguntou se
todos estavam de acordo com a redação e se havia algo a acrescentar ou alterar, todos concordaram com redação e a ata foi aprovada. Item 3 - O presidente passou a palavra para o servidor do IGAM/GECBH, Robson
Rodrigues dos Santos que informou sobre o cronograma de implementação da Cobrança Pelo Uso da Água e que este calendário foi apresentado para as diretorias dos comitês em uma reunião ocorrida em março de
2021, informou sobre o Decreto Estadual 48160/2021 determina as diretrizes de metodologia e valores para a cobrança em todo o Estado de Minas; apresentou o calendário de cronograma de implementação; sugeriu
o comitê a iniciar as discussões sobre a cobrança; o presidente questionou se o calendário foi construído baseado na realidade de cada comitê e se o calendário do CBH JQ1 poderia ser antecipado; Robson informou
que foi feito um planejamento na Gerência de Instrumentos Econômicos de Gestão - GCON e em relação a antecipação tudo pode ser conversado; informou ainda da importância dos grupos de trabalho e das
câmaras técnicas para início das discussões; O presidente informou que iniciará as atividades para a formação das câmaras técnicas e solicitou a manifestação de conselheiros com interesse de participação na câmara
técnica de cobrança, que será composta de um representante de cada segmento, Sr. João Francisco de Pinho da Prefeitura Municipal de Grão Mogol manifestou interesse e o conselheiro Wesley Mota França do IGAM
ficou de verificar nos arquivos de Montes Claros documentos que tem informações sobre a composição e regimento das câmaras técnicas do comitê; o presidente agradeceu as informações do servidor Robson e abriu
a palavras para manifestação dos conselheiros para esclarecimentos, dúvidas e/ou questionamentos, terminada as manifestações seguiu para o próximo ítem da pauta. Item 4 - O servidor Robson dos Santos do
IGAM/GECBH – Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa, informou sobre o Programa Procomitês da ANA criado pela ANA – Agência Nacional de Águas, onde o
estado de Minas aderiu a participação em 2020; o programa visa o fortalecimento dos comitês de bacias, 13 (treze) comitês mineiros fazem parte deste programa e o JQ1 é um deles, o programa tem apoio financeiro
onde o Igam faz a gestão do recursos e os comitês têm metas a cumprir, informou sobre as metas do CBH JQ1 em 2021; A servidora e gerente da GECBH reforçou sobre as metas do programa, que o IGAM está
providenciando equipamentos e móveis para os comitês e solicitou aos conselheiros que envie seus dados cadastrais para cumprimento de meta do programa; Item 5 - A servidora da GECBH Vanilda Dalminda
informou que o Relatório de Atividades 2020 e o Plano de Trabalho são metas do Programa Procomitês e estes documentos foram construídos com o presidente e vice-presidente do comitê, apresentou os
documentos e suas ações e logo após o presidente abriu espaço para a manifestação dos conselheiros para aprovação dos documentos, não houve manifestação contrária, assim foi aprovada a DN 02/2021 CBH JQ1
que aprova o Relatório de Atividades e Plano de Trabalho; o servidor Robson apresentou rapidamente o quadro de Indicadores de metas do Programa Procomitês. Item 06 - A servidora e gerente da GECBH, Maria de
Lourdes, apresentou o Plano Diretor do CBH JQ1 e informou que o próximo passo do Plano é a aprovação do Enquadramento pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, pontuou algumas ações que podem ser
discutidas no comitê, sugeriu a busca de parcerias com órgãos principalmente prefeituras que são muito atuantes. Orientou a todos os conselheiros na lerem e estudarem o PDRH; a servidora Rosângela dos Santos da
Gerência de Planejamento de Recursos Hídricos - GPLAN -IGAM disponibilizou o link de acesso do PDRH do CBH JQ1, informou que SEMAD - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
está mapeando as ações de educação ambiental em todo o estado de Minas, informou que na próxima reunião do comitê o gerente da GEPLAN apresentará o Plano para avaliação e verificação do que está atrasado
para auxiliar o comitê e mesmo apresentará também o diagnóstico das ações do comitê. Item 6 - o presidente, Sr. William Informou sobre baixa participação das prefeituras e sociedade civil na reunião do comitê,
agradeceu a participação dos conselheiros presentes, o apoio da GECBH e finalizou a reunião. Ata lavrada pelo secretário, Edvaldo Campos Matos, aprovada pelos conselheiros na plenária de 13 julho de 2021 e
devidamente assinada.
Documento assinado eletronicamente por Bruno Rafael Almeida Magalhães, Auxiliar Administrativo, em 15/07/2021, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.
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